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Ayd?nlatma Sisteminde Maliyet/Etkinlik
Güvenlik tedbirlerinde ayd?nlatma sistemleri korunan tesis/binaya yönelik s?zma giri?imlerini cayd?rmak veya s?zma
giri?imlerinin tespit edilmesini sa?lamak maksad?yla kurulur ve i?letilir. Di?er taraftan, ayd?nlatma sistemi bir maliyet kalemidir ve
sistemden azami faydan?n, asgari maliyetle sa?lanmas? gerekir. Ayd?nlatma sisteminin maliyetinin bile?enleri, ASIS?in
yay?mlad??? Varl?klar?n Korunmas? Kitab? (Protection of Assets Manual)?na göre;

Ayd?nlatma donan?m? %8
Bak?m giderleri %4
Enerji giderleri %88 ?eklinde belirlenmi?tir.
Güvenlik tedbirlerinde maliyet/etkinlik oran?n?n do?ru bir ?ekilde kurulmas? için ayd?nlatma sistemi;

Koruma maksad?na uygun seviyede ???k miktar? sa?lanmal?d?r.
Ba?ta CCTV olmak üzere, di?er fizikî güvenlik tedbirlerini desteklemelidir.
Ekonomik olmal?, bak?m ve enerji giderleri dü?ük olmal?d?r.
Teknik personelle birlikte tasarlanmal?d?r.
Baz? temel ayd?nlatma terimlerinin bilinmesi, ayd?nlat?lmas? amaçlanan bölgede ihtiyaç duyulan ayd?nlatma teçhizat?n?n do?ru
bir ?ekilde tespit edilmesini sa?layacakt?r.
I????n kayna??ndaki ayd?nl?k miktar? kândelâ, bu kaynaktan belli bir mesafedeki noktadaki ayd?nl?k miktar? futkandil ve lüks,
ayn? mesafedeki kare ?eklindeki bir alandaki ayd?nl?k miktar? lümen tabirleriyle ifade edilir. Bu tabirlerin aç?klamalar? a?a??daki
?ekilde gösterilmi?tir.
Futkandil ve lüks aras?ndaki fark, ölçülerde ayak ve metrik sistemlerin kullan?lmas?d?r. Ölçüler aras?ndaki de?i?im oran? için, 1
futkandil (FC)=10,76 Lüks e?itli?i kullan?l?r.

Ortamda mevcut ayd?nl?k miktarlar?
Aç?k güne?li bir havada yer yüzeyindeki ayd?nl?k miktar? 10.000 FC veya 100.000 lüks?dür.
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Bulutlu bir havada bu miktar, 100 FC veya 1000 lükstür.
Dolunay?da ayd?nl?k miktar? 0,01 FC veya 1 lükstür.
Gün bat?m? ve do?umundaki ayd?nl?k miktar? 40 FC veya 400 lükstür.
Geceleri gökyüzündeki y?ld?zlar?n yaratt??? ayd?nl?k, 0,00005 FC veya 0,0005 lükstür.
Güvenli bir seviyede ayd?nlatma için gerekli ayd?nlatma miktarlar?;
Bina çevresinde; 1 FC veya 10 lüks
D?? mekân ana kap?larda; 2 FC veya 20 lüks
Yürüyü? yollar?nda; 1-4 FC veya 10-40 lüks
Bina giri?lerinde; 10 FC veya 100 lüks
Bina d?? yüzlerinde; 0,5-2 FC veya 5-20 lüks
Bir insan gözünün bir ki?iyi tespit etmesi için 0,5 FC/5 lüks, tan?mlayabilmesi için 1 FC/10 Lüks, te?his etmesi için 2 FC/20 lüks
ayd?nl?k gerekmektedir.
Renksel Geriverim Göstergesi (Color Rendering Index); ?????n gerçek renkleri yans?tma seviyesidir. Bu gösterge ne kadar yüksek
olursa, renkler o kadar gerçe?e yak?n görünür. Bu de?er 0-100 aras?nda ifade edilir ve 100 CRI de?eri, renklerin gün ?????nda
görüldü?ü durumdur. Güvenlik ayd?nlatmas?nda, CRI de?erleri yüksek olan ???k kaynaklar?n?n seçilmesi, suçlular?n te?his ve
tan?mlanmas?nda güvenlik personeline kolayl?k sa?layacakt?r.
Ayd?nlatma kaynaklar?n?n verimlili?i watt ba??na lümen?le hesaplanmaktad?r. Örnek olarak 100 watt enerji çeken ve 1500
lümen ayd?nl?k üreten bir ampülün verimlili?i 1500/100= 15 lümen/watt?r. (Bu de?erler, ???k kaynaklar?n?n ambalajlar?nda
bulunabilmektedir.) Bu rakam ne kadar yüksek olursa, ???k kayna??n?n o kadar verimli oldu?u kabul edilmelidir.
Ayd?nlatma sisteminde genel olarak kullan?lan ???k kaynaklar?n?n do?ru seçilmesi, sistemin etkinli?ini art?r?r, bak?m ve
i?letme giderlerini dü?ürür. Kullan?labilecek ???k kaynaklar?ndan en yayg?n olanlar? hakk?nda baz? ipuçlar? a?a??dad?r.
Klasik ampuller; ortalama ömrü 1000-2000 saattir. Ayd?nlatma miktar? 10-20 lümen?dir. CRI de?eri 100?dür. Maliyeti yüksekdir.
Florasan ampüller; ortalama ömrü 10-15 bin saattir. Ayd?nlatma miktar? 40-80 lümendir. Klasik ampülden 2 kat çok ???k, 5-10
kat daha az renk gerçekli?i verir. D?? mekanlar için uygun de?ildir. CRI de?eri 50-75 aras?ndad?r.
Civa buharl? ampüller; ortalama ömrü 20 bin saattir. Ayd?nlatma miktar? 30-60 lümendir. I??k rengi mavi a??rl?kl?d?r. Tam
verimli ???k yayabilmesi için ilk aç?ld???nda 3-7 dakika, elektrik kesintisinden sonra 3-6 dakika ?s?nmas? gerekir. Genellikle
sokak lambas? olarak kullan?l?r. CRI de?eri ortalama 15-20?dir.
Metal halide ampüller; ortalama ömrü 10-15 bin saattir. Ayd?nlatma miktar? 80-100 lümendir. Tam verimli ???k yayabilmesi için
ilk aç?ld???nda 3-5 dakika, elektrik kesintisinden sonra 10-20 dakika ?s?nmas? gerekir. Genellikle spor alanlar?n?n gece
ayd?nlat?lmas?nda kullan?l?r. CCTV sistemiyle kullan?ld???nda sistemin etkinli?ini art?r?r. CRI de?eri, 85-96 aras?ndad?r.
Yüksek bas?nçl? sodyum lambas?; ortalama ömrü 20 bin saattir. 100 lümen ???k yayar. ?lk anda 4-7 dakikal?k ?s?nma süresi
gerekir. Objeleri sar? renkte gösterir. D?? ayd?nlatma için kullan?labilir. CRI de?eri, 20-25?dir.
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Alçak bas?nçl? sodyum lambas?; ortalama ömrü 15 bin saattir. 150 lümen ???k yayar. Objeleri sar?-gri renkte gösterir. Genellikle
otoyol ayd?nlatmas?nda ve güvenlik maksatl? ayd?nlatmalarda kullan?l?r. CRI de?eri, 5 civar?ndad?r.
Kullan?m ömrü uzun, CRI de?eri yüksek, lümen gücü yüksek, watt ba??na lümen oran? yüksek, karanl?k süresi k?sa olan
lambalar?n seçilmesi, ayd?nlatma sisteminin maliyet/etkinli?ini art?racakt?r.
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